
 

 

ROTEIRO PARA A RECUPERAÇÃO DO 3º TRIMESTRE de 2019 

 

 
DISCIPLINA: Química              TURMA(S): 2º Ano                        PROFESSOR(A): Cristine Salvate 

 

 
 

Objetivo: Este roteiro de estudo tem como finalidade melhorar o aproveitamento do conteúdo trabalhado neste 
trimestre. 

 
 

CONTEÚDO SELECIONADO 
 

Q1: Produto de solubilidade, pilhas, eletrólise e reatividade. 

Q2: Isomeria espacial: cis-trans e óptica. Reações orgânicas: substituição, adição e oxidação. 

 
 

                                       ATIVIDADES INDIVIDUAIS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 
      Resolver os exercícios com o conteúdo selecionado e estudar pelos livros 18, 19 e 20. 
 
      Avaliação com o conteúdo selecionado. 

 
 

 
 

                                       CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
   Verificação: 8,5 
 
   Trabalho: 1,5 
 

  DATA DE ENTREGA: Dia da verificação de recuperação em 4 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Nome: Número: 

 

 

Turma: 

2º  

Professor(a): 

Cristine Salvate 

Data: 

___/___/____ 

Disciplina: 

Química 

Trimestre: 

3º 

 
Conteúdo de recuperação: Produto de solubilidade, pilhas, eletrólise e radioatividade. 

Isomeria espacial: cis-trans e óptica. Reações orgânicas: substituição, adição e 

oxidação. 

Valor: 

1,5 

 

Nota: Assinatura: 

  
Lista de exercícios – Recuperação 

 
1. O produto de solubilidade do BaSO4 vale 1,0.10-10 a 25 ºC. Nessa temperatura,  

          determine a quantidade, em mols, de BaSO4 que se dissolve em 1 dm3 de água  
          pura. 
 
       2. A pilha formada com os metais Cd e Ag, mergulhados nas soluções de Cd(NO3)2(aq)  
           e AgNO3(aq), respectivamente. A ponte salina contém solução de KNO3(aq). 
           a) Sabendo que a diferença de potencial da pilha, nas condições-padrão, é igual a 
               + 1,20 V e que o potencial-padrão de redução do cádmio é igual a – 0,40 V,  
                calcule o potencial-padrão da prata. Apresente seus cálculos. 
           b) Para qual recipiente ocorre migração dos íons K+ e NO3

- da ponte salina?  
               Justifique sua resposta. 
    
        3. As baterias dos automóveis são cheias com solução aquosa de ácido sulfúrico.  
            Sabendo que essa solução contém 38% de ácido sulfúrico em massa e densidade  
            igual a 1,29 g/cm3, pergunta-se: 
            a) Qual é a concentração do ácido sulfúrico em mol por litro (massa molar do  
                 H2SO4 = 98 g/mol)? 
            b) Uma bateria é formada pela ligação em série de seis pilhas eletroquímicas  
                 internas, onde ocorrem as semirreações representadas: 
 
            Polo negativo (-):  Pb+SO4

2-  PbSO4 + 2e-                                   E0 = + 0,34 V 
            Polo positivo (+):  PbSO4 + 2 H2)  PbO2 + SO4

2- + 4H+ + 2e-       E0 =  - 1,66 V 
 
            Qual a diferença de potencial (voltagem) dessa bateria? 
 
        4. A pilha é um dispositivo prático para se gerar energia elétrica a partir de uma  
           reação de oxirredução. Esse tipo de reação química envolve a transferência de  
           elétrons de uma substância conhecida como agente redutor para outra, que é o  

           agente oxidante. Quanto maior for a diferença de potencial (∆E, cuja unidade  

           é o volt) da pilha, maior será a tendência da reação de ocorrer de forma  
           espontânea. Considere a tabela contendo algumas semirreações de redução e os  
           respectivos valores de potenciais-padrão (E0). 
 

Semirreações E0/V 

Bi3+ + 3e-  Bi +0,20 

Cd2+ + 2e-  Cd -0,40 

Cl2 + 2e-  2 Cl- +1,36 

ClO- + H2O + 2e-  Cl- + 2 OH- +0,89 



 

Ti4+ + e-  Ti3+ 0,00 

Ti2+ + 2e-  Ti0 -1,63 

             
           Com base nessa tabela, responda à questão. 
           Qual é o agente redutor mais forte da tabela e o agente oxidante mais forte? 
 
5.  Os metais alcalinos e alcalinos-terrosos, assim como os halogênios, são muito  
     reativos e não são encontrados na natureza na forma de substâncias simples, mas  
     apenas como substâncias compostas. Podem, entretanto, ser obtidos pela  
     eletrólise ígnea de seus sais, feita com eletrodos inertes. Considere que os sais  
     relacionados a seguir sejam submetidos a uma eletrólise ígnea. Indique, em cada  
     caso, a equação de dissociação do sal, a reação catódica, a reação anódica e a 
     equação global do processo. 
 
a) Iodeto de lítio, LiI(s); 
b) Fluoreto de cálcio, CaF2(s).  
 

 6. Fazendo-se passar uma corrente elétrica de 5 A, por 250 mL de uma solução de  
     sulfato de níquel com 2 mol/L, constatou-se decorrido um certo intervalo de tempo,  
     que a concentração da solução reduziu-se à metade. Admitindo-se que não haja 
     variação de volume, determine o intervalo de tempo decorrido no processo. (Dada  
     a massa molar do Ni = 59 g/mol) 
 
7.  Quais os produtos obtidos na eletrólise de uma solução aquosa de: 
     a) HCl diluído; 
     b) ZnCl2. 
 
8.   Considere a eletrólise de 200 mL de solução 0,10 mol/L de sulfato de cobre II,  
      numa cuba com eletrodos de platina, por uma corrente de 0,20 A. (Dados:  
      Faraday = 96 500; massa molar de cobre = 63,5 g/mol). 
      a) Escreva a semirreação catódica. 
      b) Escreva a equação da semirreação anódica. 
      c) Calcule o tempo necessário para reduzir à metade a concentração dos íons  
          Cu2+. 
  
       9.  Um átomo A, de número atômico 88 e número de massa 226, emite uma partícula  
            alfa e transforma-se no átomo B. Este emite uma partícula beta e produz um  
            átomo C. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos B e C. 
 

      10.  O radioisótopo cobalto-60 (27Co60) é muito utilizado na esterilização de alimentos,  
             no processo a frio. Seus derivados são empregados na confecção de esmaltes,  
             materiais cerâmicos, catalisadores na indústria petrolífera nos processos de  
             hidrodessulfuração e reforma catalítica. Sabe-se que esse radioisótopo tem meia- 
             vida de 5,3 anos. Considerando os anos com o mesmo número de dias e uma 
             amostra inicial de 100 g de cobalto-60, após um período de 21,2 anos, qual 
             massa restante desse radioisótopo? 
 
      11. Um radioisótopo emite uma partícula α e, posteriormente, uma partícula β,  
            obtendo-se, ao final, o elemento 91Pa234. Determine o número de massa e o  
            número atômico do radioisótopo original. 
 
       12. O composto orgânico 2,2,3-trimetilbutano é um hidrocarboneto saturado que  
             apresenta cadeia orgânica acíclica, ramificada e homogênea. Escreva a reação  



 

             de cloração desse hidrocarboneto, considerando apenas a obtenção do produto 
             formado em maior quantidade. 
 
 
       13. A adrenalina é um hormônio neurotransmissor produzido pelo organismo sob  
            determinadas condições. Observe, a seguir, sua fórmula estrutural. 
         

 

             Indique o número de isômeros opticamente ativos da adrenalina. 
 

       14. O anel benzênico pode sofrer reação de substituição eletrofílica aromática com  
             cloro e gerar clorobenzeno e a subsequente cloração desse produto leva à  
             formação de três isômeros dissubstituídos. 
 
Com base nessas informações: 

 

a) represente a fórmula estrutural dos isômeros; 

b) aponte os isômeros polares; 

c) mencione os produtos principais da segunda reação. 

 

       15. O bromofenilmetano, também denominado brometo de benzila, reage lentamente  

             com água, formando um álcool e um ácido inorgânico. 

             Escreva, utilizando as fórmulas estruturais das substâncias, a equação química  

             dessa reação. Em seguida, apresente a estrutura em bastão do éter isômero do  

             álcool produzido. 

 

       16. Um determinado alceno, por hidrogenação catalítica, produz o 2,3-dimetilpentano. 

             a) Apresente o nome e a fórmula estrutural desse alceno, sabendo que ele possui 

                 estereoisomeria (cis-trans). 

             b) Dê a fórmula estrutural de um isômero de posição do 2,3-dimetilpentano que  

                 possui um carbono quaternário. 

 

        17. Na ozonólize do alceno de menor massa molecular que apresenta isomeria cis- 

              trans, qual é o único produto orgânico formado. 

 

        18. Qual o produto formado pela oxidação exaustiva do but-2-eno? 

 

        19. O H2SO4 pode ser usado na obtenção de diferentes compostos orgânicos pela  

              desidratação de álcoois. Quando o etanol é tratado com H2SO4, sob  

              aquecimento, ocorre a formação de dois compostos com as seguintes fórmulas  

              moleculares: C2H4 e C4H10O. Escreva a fórmula estrutural do C4H10O e o nome  

              do C2H4. 

 

         20. Qual o produto obtido quando tratamos o butan-2-ol com uma solução de  



 

               permanganato de potássio (oxidante)? 
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